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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1581.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

11 мај 2018
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3971/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1582.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3972/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1583.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ПРИРОДНО
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Природно
математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Природно математичкиот факултет“
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3974/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1584.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКАМАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот
за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3975/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

______________
1585.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
„СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3978/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 86

11 мај 2018

1586.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 11

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на
Собранието на Република Македонија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Собранието на
Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 44-3980/1
2 мај 2018 година
Скопје
____________
1587.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
– СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Педагошкиот
факултет-„Св.Климент Охридски“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Педагошкиот факултет-„Св.Климент
Охридски“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3982/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 86

11 мај 2018

1588.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството
за здравство.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за здравство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3984/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 13

1589.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 14 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ - Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3986/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 15

1590.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 16 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Кавадарци, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека „Феткин“ – Кавадарци.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кавадарци, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3989/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 17

1591.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 18 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Центар за култура – Крива Паланка.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Центар за
култура – Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3990/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 19

1592.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето
на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кочани, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека „Искра“ – Кочани.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3991/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 20 - Бр. 86

11 мај 2018

1593.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 21

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Центар за
култура „Кочо Рацин“ - Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3993/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 22 - Бр. 86

11 мај 2018

1594.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина
Делчево, а за потребите на Јавната локална библиотека „Илинден“ – Делчево.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4000/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 23

1595.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА-БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 24 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа - Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4111/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 25

1596.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 26 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за национална историја - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт
за национална историја - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4113/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 27

1597.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 28 - Бр. 86

11 мај 2018

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 29

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт
за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4114/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 30 - Бр. 86

11 мај 2018

1598.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 31

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Крушево, а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ – Крушево.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Крушево, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4125/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 32 - Бр. 86

11 мај 2018

1599.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 33

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Македонски Брод, а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски
Брод.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Македонски Брод, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-4126/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 34 - Бр. 86

11 мај 2018

1600.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 35

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Куманово, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4127/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 36 - Бр. 86

11 мај 2018

1601.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната
научна установа Хидробиолошки завод - Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа
Хидробиолошки завод - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4128/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 39

1602.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 40 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а
за потребите на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4129/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 41

1603.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 42 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална
установа Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Центар за
култура „АСНОМ“ - Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4130/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

______________
1604.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
„ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Филозофскиот
факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Филозофскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4131/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 43

1605.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА
АЛБАНЦИТЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 44 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за духовно културно наследство на Албанците.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт
за духовно културно наследство на Албанците, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4132/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 45

1606.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 46 - Бр. 86

11 мај 2018

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 47

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за македонска литература во Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт
за македонска литература во Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4134/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 48 - Бр. 86

11 мај 2018

1607.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 49

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Прилеп, а за потребите на Јавната општинска установа Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4135/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 50 - Бр. 86

11 мај 2018

1608.
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 51

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на општина Пехчево, а за потребите на Матична библиотека „Кочо Рацин“ - Пехчево.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Пехчево, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4172/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 52 - Бр. 86

11 мај 2018

1609.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари - книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Општина
Неготино, а за потребите на Локална библиотека „Страшо Пинџур“-Неготино.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Неготино, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија’’.
Бр. 44-4178/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 53

1610.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 54 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Радовиш, а за потребите на Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ – Радовиш.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Радовиш, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4266/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 55

1611.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 56 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пробиштип, а за потребите на Домот на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Пробиштип, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4269/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 57

1612.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 58 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен, а
за потребите на Општинската установа Дом на култура „Драги Тозија“ - Ресен.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4282/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 59

1613.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 60 - Бр. 86

11 мај 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети
Николе, а за потребите на Градската библиотека „Гоце Делчев“ - Свети Николе.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4283/1
2 мај 201 8 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 61

1614.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството
за труд и социјална политика.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3973/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 62 - Бр. 86

11 мај 2018

1615.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги, и тоа:

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 63

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Струмица, а за потребите на Локалната установа-Библиотека „Благој Јанков Мучето“ – Струмица.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3901/1
2 мај 201 8 година
Ск мајопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 64 - Бр. 86

11 мај 2018

1616.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4001/1
2 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

11 мај 2018

1617.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Основното јавно обвинителство Крива Паланка му престанува
користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на
ул.„Маршал Тито“ бр.230, КП бр.1749, КО Крива Паланка, запишани во Имотен лист бр. 1572, сопственост
на Република Македонија и тоа:
- зграда 1, влез 1, приземје, намена на зграда 570, со
внатрешна површина од 132 м2;
- зграда 1, влез 3, кат 1, намена на зграда 570, со
внатрешна површина од 285 м2;
- зграда 1, влез 3, кат 2, намена на зграда 570, со
внатрешна површина од 291 м2;
- зграда 1, влез 3, приземје, намена на зграда 570, со
внатрешна површина од 107 м2 и
- зграда 1, влез 4, подрум, намена на зграда 511, со
внатрешна површина од 90 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1468/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1618.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината

Бр. 86 - Стр. 65

(„Службен весник на Република Македонија"
бр.102/11) во членот 1 зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги ПРОДИС ДОО експорт-импорт Скопје“, се заменуваат со зборовите „Друштво за
производство, трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА
ДОО експорт – импорт Скопје“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-3613/1
8 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1619.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СПОРТСКИ ЦЕНТАР СО НАМЕНА Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА КО ПЕХЧЕВО,
ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на спортски центар со намена Д3-спорт и рекреација КО Пехчево, Општина Пехчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4209/1
8 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 66 - Бр. 86

11 мај 2018

1620.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР
ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
поставување на фотоволтаични панели со намена Е2комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Слепче, општина Демир Хисар.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4226/1
8 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1621.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО НАМЕНА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС Б5 КО
ГЛУВО БРАЗДА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со
намена хотелски комплекс Б5 КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 1781м2 ги има
следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4229/1
8 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1622.
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија”
бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13, 33/15 и
161/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА СЕДУМНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
1. Република Македонија врши Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација.
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од
5.000.000 ЕВРА.
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа
одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.2.2017 година до 31.1.2018 година
со кои како надомест се дадени обврзници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-4348/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1623.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И
ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

11 мај 2018

Табела 1 – Мебел

Бр. 86 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 86

11 мај 2018

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 69

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Државна
комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со
претседателот на Државна комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на
Република Македонија’’.
Бр. 44-4373/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1624.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г3СЕРВИСИ КО СТАЈКОВЦИ ВОН ГР., ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објекти со намена Г3- сервиси КО Стајковци вон гр., Општина Гази Баба.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5416 м2,
ги има следните катастарски индикации:
.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4437/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1625.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА КОНЧЕ СО
КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Конче се задолжува кај Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен
кредит во износ од 4.500.000,00 денари, за реализација
на Проектот: „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче - Заедничка одржливa иднина“.
Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука општина Конче ќе ги користи со цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: три месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу општина Конче и Македонска банка за
поддршка на развојот АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4388/1
8 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1626.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ВИТАЧ 2 СО НАМЕНА Е1ИНФРАСТРУКТУРА И Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КО БОШАВА, ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Витач 2 со намена Е1-инфраструктура и Е2-комунална супраструктура за производство
на електрична енергија КО Бошава, Општина Кавадарци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена,ги има следните катастарски индикации:

Стр. 70 - Бр. 86

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4443/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1627.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална
заштита на стари лица на ул. ,,Мајор Чеде Филиповски“ бб. Гостивар, КП 5906 КО Гостивар - Општина
Гостивар, на Друштвото за градежништво, производство и инжинеринг увоз-извоз Пелагонија АД Гостивар
со седиште на Бул. ,,Браќа Гиноски“ бб - Гостивар.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 30 корисници, согласно Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема,
стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита
за стари лица (,,Службен весник на Република Македонија“ 125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4511/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1628.
Врз основа на член 58 став 2 и член 68 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕБАР И ОПШТАТА БОЛНИЦА ДЕБАР ВО ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО
ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука јавните здравствени установи
Здравствен дом Дебар со седиште во Дебар на ул. „Амди Леши“ бр. 51 и Општа болница Дебар со седиште во
Дебар на
ул. „Амди Леши“ бр. 51 се спојуваат во
Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Дебар со седиште во Дебар ул. „Амди
Леши“ бр. 51, согласно Законот за здравствената заштита и Правилникот за потребниот простор, опрема и
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стручен кадар за основање, почнување со работа и
вршење на здравствена дејност во здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“
бр.91/13 и 125/14).
Јавната здравствена установа Општа болница со
проширена дејност Дебар е правен следбеник на јавните здравствени установи здравствен дом Дебар и општа
болница Дебар.
Член 2
Дејноста на Јавната здравствена установа Општа
болница со проширена дејност Дебар е:
- вршење на болничка здравствена дејност која опфаќа дијагностика, лекување, здравствена нега и акушерска нега, медицинска рехабилитација и палијативна
нега, која заради здравствената состојба на пациентот
или видот на интервенцијата не е можно да се врши во
амбулантската здравствена дејност на секундарно ниво или со третман во центарот, домот за нега, односно
домот на пациентот,
- вршење на специјалистичко консултативна здравствена дејност на секундарно ниво за оние видови
здравствена дејност за кои се врши болничка здравствена дејност,
- итна медицинска помош и домашно лекување, итна стоматолошка помош, превентивна здравствена
заштита за предучилишни и училишни деца, поливалентна патронажа, стоматолошка заштита на деца до
14 годишна возраст и здравствена статистика, како и
- примарна здравствена зашита во рурални средини.
Член 3
За вршител на должноста директор на Јавната
здравствена установа Општа болница со проширена
дејност Дебар се именува Баки Алили.
Член 4
Уписот на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Дебар во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 5
Со уписот во Централниот регистар на Република
Македонија, Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Дебар, ги презема вработените, просторот, средствата и опремата, како и документацијата и архивата од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.
Член 6
Јавната здравствена установа Општа болница со
проширена дејност Дебар продолжува да ги води постапките пред надлежните судови, другите органи и
постапките за јавни набавки и другите постапки започнати до денот на влегувањето во сила на оваа одлука
од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од
оваа одлука.
Член 7
Изборот на членовите на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Дебар ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република
Македонија.
Управниот одбор на Јавната здравствена установа
Општа болница со проширена дејност Дебар ќе донесе
одлука за распишување на јавен конкурс за именување
на директор на установата во рок од 30 дена од денот
на изборот на неговите членови.
Член 8
Побарувањата и долговите и другите права и обврски направени до денот на влегување во сила на оваа
одлука од јавните здравствени установи од членот 1
став 1 од оваа одлука продолжува да ги побарува и да
ги намирува Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Дебар.
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Член 9
Статутот на Јавната здравствена установа Општа
болница со проширена дејност Дебар ќе се донесе во
рок од 30 дена од денот на изборот на членовите на
Управниот одбор.
До донесувањето на статутот и општите акти на
Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Дебар, ќе се применуваат статутите и
општите акти на јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.
Член 10
Јавната здравствена установа Општа болница со
проширена дејност Дебар средствата за работа ќе ги
обезбедува од Фондот за здравственото осигурување
на Македонија согласно Законот за здравственото осигурување, како и од сопствени приходи.
Член 11
Со денот на уписот на Јавната здравствена установа
Општа болница со проширена дејност Дебар во Централниот регистар на Република Македонија, престануваат јавните здравствени установи од членот 1 став 1
од оваа одлука.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4810/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1629.
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 8.5.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Управата за јавни приходи му
престанува користењето на следните движни ствари:

Бр. 86 - Стр. 71

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Министерството за финансии - Управата за финансиска полиција.
Член 3
Директорот на Управата за јавни приходи склучува
договор со директорот на Управата за финансиска полиција со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4894/1
8 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1630.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
8.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ SABER STRIKE 18 “,
ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА
1. За учество во вежбовната активност „SABER
STRIKE 18“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Полска во периодот од 24 мај до 15 јуни 2018 година, се испраќаат 40
(четириесет) припадници на Армијата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4976/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1631.
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
8.5.2018 година, донeсе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА- ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО
МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНO OД
МЕСO И ЖИВИНСКO САЛO, НЕИСТOПЕНИ
ИЛИ ПOИНАКУ ИЗДВOЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ, СOЛЕНИ, ВO САЛАМУРА,
СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ
Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување
на увозните давачки-царинската стапка при увоз на
следните стоки во следните количини:

Стр. 72 - Бр. 86

Тарифна
ознака
0203
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Наименование

Количина
во кгр

Месо свинско
-Замрзнато:

0203 22

Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 21.5.2018 година.
Бр. 44-5011/1
Претседател на Владата
8 мај 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________

--Бутови (шунки), плешки и парчиња
од нив, со коски:
---Од домашни свињи:

0203 22 11 00

----Бутови (шунки) и парчиња од нив

0203 22 19 00

----Плешки и парчиња од нив

0203 29

--Друго:

0203 29 11 00

----Предни делови и парчиња од нив

36.250

ОБЈАВА

0203 29 13 00

----Грб и парчиња од него, со коски

197.000

0203 29 15 00

----Гради со потрбушина
(потрбушина) и парчиња од нив

338.500

Конвенцијата на Советот на Европа за спречување
и борба против насилството врз жените и домашното
насилство, усвоена во Истанбул на 11 мај 2011 година,
потпишана од Република Македонија на 8 јули 2011 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија на 22 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 198/2017), влегува
во сила за Република Македонија на 1 јули 2018 година.

131.500
61.750

1632.

----Друго:
0203 29 55 00

-----Без коски

0209

Свинскo салo, исчистенo oд месo и
живинскo салo, неистoпени или
пoинаку издвoени, свежи, разладени,
замрзнати, сoлени, вo саламура,
сушени или чадени:

0209 10

-Од свињи:

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ

1.836.750

4 мај 2018 година
Скопје

--Пoткoжнo свинскo салo:
0209 10 11 00

---Свежo, разладенo, замрзнатo,
сoленo или вo саламура

78.500

Стоките од ставот 1 на овој член, корисниците-регистрирани производители на преработки од месо ќе ги
увезуваат без плаќање царина во рамки на утврдените
количини, од став 1 на овој член во висина од 1/4 од
вкупно употребените суровини во производството,
фактурираната и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од
став 1 на овoj член во претходната година.
Член 2
За остварување на правото од член 1 на оваа одлука
кон царинската декларација се поднесува:
- Решение од Централен регистар на Република Македонија од кое може да се види дека корисникот е регистриран производител на преработки од месо и
- Мислење од Стопанската комора на Република
Македонија за исполнување на економскиот услов остварено производство, фактурирана и наплатена количина на готови производи во кои како суровина се користени стоките од член 1 став 1 на оваа одлука во
претходната година.
Член 3
Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во
слободен промет останува под царински надзор. Царинскиот надзор престанува кога престануваат условите поради кои стоката е ставена во слободен промет со
намалување на увозните давачки, односно со ослободување од царинските давачки, кога стоката се извезува
или уништува, кога стоката е употребена за други цели
кои не се пропишани во оваа одлука и кога царинските
давачки се платени.
Член 4
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат
заклучно со 30.11.2018 година.

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1633.
Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10,
53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА
МАРКА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА
ОЗНАЧУВАЊЕ НА БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА
ВО ПРОМЕТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и
содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става
во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/13, 134/13 110/15, 25/18 и 49/18) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел од
овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр .02-5450/3
8 мај 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

11 мај 2018

Бр. 86 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 86
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1634.
Врз основа на член 68 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија” бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17) членот 63 во ставот (5) по зборовите: „и треба да е на едно ниво“ се додаваат зборовите:„ , а во исклучителни случаи и со пристапни улици.“
Член 2
Во членот 66, по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) По исклучок на ставот (3) од овој член, доколку се планира дрворед помеѓу велосипедска лента и коловоз, широчината на сообраќајната лента на градска магистрална улица може да изнесува од 3,00 м до 3,50 м.“
Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13) стануваат ставови (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и
(14).
Член 3
Во членот 69 во ставот (3) во алинејата 5, бројот: „60“ се заменува со бројот: „50“.
Во алинејата 6 бројот: „60“ се заменува со бројот: „50“.
Во алинејата 7 бројот: „40“ се заменува со бројот: „50“, а бројот: „80“ се заменува со бројот: „70“.
Во алинејата 8 бројот: „60“ се заменува со бројот: „50“, а бројот: „90“ се заменува со бројот: „70“.
Во алинејата 9 бројот: „60“ се заменува со бројот: „50“, а бројот: „100“ се заменува со бројот: „80“.
Член 4
Во членот 72 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Доколку постојат изградени објекти со намена домување во станбени куќи, поради кои не може да се
реализира минималниот радиус - Р на хоризонтална кривина на крстосниците за станбени улици и пристапни
улици од став (1) алинеја 4 од овој член, радиусот се планира согласно постојната состојба, но не помалку од 3
(три) метри.“
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Бр. 86 - Стр. 75

Член 5
Во членот 73 во ставот (5), во алинејата 1, бројот: „150“ се заменува со бројот „120“.
Во алинејата 2 бројот: „125“се заменува со бројот „80“.
Во алинејата 3 бројот: „100“се заменува со бројот „80“.
Во алинејата 4 бројот: „75“се заменува со бројот „70“.
Член 6
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 7
При спроведувањето на урбанистичките планови, урбанистичко планските документации или урбанистичко проектни документации донесени односно одобрени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, ќе се применуваат одредбите од овој правилник.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 24-5242/1
4 мај 2018 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Стр. 76 - Бр. 86

11 мај 2018
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Бр. 86 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 86

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1635.
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО ОДНОС *НА БОЛЕСТА
НА ЧВОРЕСТА КОЖА( )
Член 1
Во Правилникот за мерки за здравствена заштита
на животните во однос на болеста на чвореста кожа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/17
и 138/17), во членот 4 став (1) точка 1) потточката (а)
се менува и гласи:
„животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење
и се во рамките на период на постигнат имунитет во
согласност со упатството на производителот и доаѓаат
од одгледувалиште на кое животните престојувале најмалку 28 дена. На одгледувалиштето на потекло сите
животни од приемчивите видови биле вакцинирани
против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред
датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот или се во рамките на период на постигнат
имунитет здобиен со претходна вакцинација или стекнат од мајката;“.
Во точката 2) потточката (а) се менува и гласи:
„животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот.
На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болест на
чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет
во согласност со упатството на производителот или се
во рамките на период на постигнат имунитет здобиен
со претходна вакцинација или стекнат од мајката;“.
Во точката 3) потточката (б) се менува и гласи:
„животните биле вакцинирани против болест на
чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење и се во рамките на период на постигнат имунитет
во согласност со упатството на производителот, доаѓаат од одгледувалиште на кое животните престојувале
најмалку 28 дена. На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани
против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред
датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот или се во рамките на период на постигнат
имунитет здобиен со претходна вакцинација или стекнат од мајката;“.


Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Европската Комисија 2017/1460/ЕУ од 8 август 2017 година за измена
на Одлуката 2016/2008 за мерките на здравствената заштита во
однос на болеста на чвореста кожа во Земјите членки, CELEX
број 32017D1460.
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Член 2
Во членот 5 став (1) точка 2) потточката 2) се менува и гласи гласи:
„животните биле вакцинирани против болест на
чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење и се во рамките на период на постигнат имунитет
во согласност со упатството на производителот, доаѓаат од одгледувалиште на кое животните престојувале
најмалку 28 дена. На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани
против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред
датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот или се во рамките на период на постигнат
имунитет здобиен со претходна вакцинација или стекнат од мајката;“.
Член 3
Членот 6 се менува и гласи:
„Посебни услови за движење на живи говеда и диви
преживари кои се држат во заробеништво во областите
наведени во Прилог 1 дел 2 на истата засегната земја
(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 1) на овој правилник и доколку се исполнети условите од став (2) од овој член, може да се врши движење
на пратки со живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта кои се лоцирани во областите наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој
правилник до дестинација лоцирана во рамките на друг
регион наведена во Прилог 1 дел 2 од овој правилник
од истата засегната земја.
(2) Исклучокот од став (1) на овој член се применува само на пратки со живи говеда и диви преживари
кои се држат во заробеништво доколку животните исполнуваат најмалку еден од следните услови:
1) животните биле вакцинирани против болест на
чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење и се во рамките на период на постигнат имунитет
во согласност со упатството на производителот, доаѓаат од одгледувалиште на кое животните престојувале
најмалку 28 дена. На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани
против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред
датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот или се во рамките на период на постигнат
имунитет здобиен со претходна вакцинација или стекнат од мајката;
2) животните, без оглед на нивниот индивидуален
вакцинален статус или вакцинацијата против болеста
на чвореста кожа во нивното одгледувалиште на потекло, може да се движат на санитарно колење во кланица, доколку одгледувалиштето на потекло не е предмет на било која од забраните пропишани во член 55 од
Законот за ветеринарно здравствоviii во однос на болеста на чвореста кожа со која се забранува таков вид
на движење;
3) животните се невакциниран подмладок на возраст помала од шест месеци, а се добиени од мајки кои
се вакцинирани најмалку 28 дена пред раѓањето и се во
рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот може да се движат во друго одгледувалиште или во кланица. На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во
согласност со упатството на производителот или се во
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рамките на период на постигнат имунитет здобиен со
претходна вакцинација или стекнат од мајката и одгледувалиштето не е предмет на било која од забраните
пропишани во член 55 од Законот за ветеринарно
здравствоix во однос на болеста на чвореста кожа, со
кои се забранува такво движење.“.
Член 4
По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:
„Член 6-а
Посебни услови за движење на живи говеда и диви
преживари кои се држат во заробеништво во областите
наведени во Прилог 1 дел 1 во области од Прилог 1 дел
1 и 2 на истата засегната земја
(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 1) на овој правилник и доколку се исполнети условите од став (2) од овој член, може да се врши движење
на пратки со живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта кои се лоцирани во областите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој
правилник до дестинација лоцирана во рамките на друг
регион наведена во Прилог 1 дел 1 и 2 од овој правилник од истата засегната земја.
(2) Исклучокот од став (1) на овој член се применува само на пратки со живи говеда и диви преживари
кои се држат во заробеништво доколку животните исполнуваат најмалку еден од следните услови:
1) животните биле вакцинирани против болест на
чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење и се во рамките на период на постигнат имунитет
во согласност со упатството на производителот, доаѓаат од одгледувалиште на кое животните престојувале
најмалку 28 дена. На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани
против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред
датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот или се во рамките на период на постигнат
имунитет здобиен со претходна вакцинација или стекнат од мајката;
2) животните, без оглед на нивниот индивидуален
вакцинален статус или вакцинацијата против болеста
на чвореста кожа во нивното одгледувалиште на потекло, може да се движат на санитарно колење во кланица, доколку одгледувалиштето на потекло не е предмет на било која од забраните пропишани во член 55 од
Законот за ветеринарно здравствоviii во однос на болеста на чвореста кожа со која се забранува таков вид
на движење;
3) животните се невакциниран подмладок на возраст помала од шест месеци, а се добиени од мајки кои
се вакцинирани најмалку 28 дена пред раѓањето и се во
рамките на период на постигнат имунитет во согласност со упатството на производителот може да се движат во друго одгледувалиште или во кланица. На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во
согласност со упатството на производителот или се во
рамките на период на постигнат имунитет здобиен со
претходна вакцинација или стекнат од мајката и одгледувалиштето не е предмет на било која од забраните
пропишани во член 55 од Законот за ветеринарно
здравствоix во однос на болеста на чвореста кожа, со
кои се забранува такво движење.

Бр. 86 - Стр. 79

4) животните кои се внесени на одгледувалиштето
во последните три месеци од земја членка на ЕУ или
трета земја која не е под забрана заради болест на чвореста кожа или вакцинација против болест на чвореста
кожа може да се движат во кланица. На одгледувалиштето на потекло сите животни од приемчивите видови
биле вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и се во рамките на период на постигнат имунитет во согласност со
упатството на производителот или се во рамките на период на постигнат имунитет здобиен со претходна вакцинација или стекнат од мајката и одгледувалиштето
не е предмет на било која од забраните пропишани во
член 55 од Законот за ветеринарно здравствоix во однос на болеста на чвореста кожа, со кои се забранува
такво движење.“.
Член 5
Во членот 12 во ставот (1) бројот „6“ се брише.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-945/3
9 мај 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1636.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и
член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи
по Барањето за менување на лиценца за вршење на
енергетска дејност снабдување со електрична енергија
УП1 бр. 12-09/16 од 26.4.2018 година на СОЛАРПРО
ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија - подружница во Република Македонија, на седницата одржана на 7.5.2018
година донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија - подружница во Република Македонија издадена од Регулаторна комисија за
енергетика на Република Македонија со Одлука УП1
бр. 12-09/16 од 25.05.2016 година и изменета со Одлука
УП1 бр. 12-09/16 од 08.02.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/16 и 15/17) со
евидентен број “ЕЕ - 269.11.1/16.2/17” се менува по барање на носителот поради настанати промени во седиштето и овластеното лице на носителот на лиценцата, и тоа во Прилог 1:

Стр. 80 - Бр. 86
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- во точка 1 зборовите “со седиште на адреса ул.
Васил Главинов бр. 16 Скопје” се заменуваат со зборовите “со седиште на Булевар Свети Климент Охридски
бр.52/4 Скопје-Центар”,
- во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ - 269.11.1/16.2/17.2/18”;
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 12-09/16
7 мај 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1637.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и
член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи
по Барањето за менување на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија
УП1 бр. 07-157/15 од 26.4.2018 година на СОЛАРПРО
ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија - подружница во Република Македонија, на седницата одржана на
07.5.2018 година донесе

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ
АД Софија Р. Бугарија - подружница во Република Македонија издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07157/15 од 16.02.2016 година и изменета со Одлука УП1
бр. 07-157/15 од 17.02.2017 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр.2 9/16 и 22/17) со евидентен број “ЕЕ – 262.10.1/16.2/17” се менува по барање на носителот поради настанати промени во седиштето и овластеното лице на носителот на лиценцата, и
тоа во Прилог 1:
- во точка 1 зборовите “со седиште на адреса ул.
Васил Главинов бр. 16 Скопје” се заменуваат со зборовите “со седиште на Булевар Свети Климент Охридски
бр.52/4 Скопје-Центар”,
- во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 262.10.1/16.2/17.2/18”;
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 07-157/15
7 мај 2018 година
Скопје
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